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 Terminamos o ano de 2013 com um belo culto 
com a presença das igrejas de Granada, Loja e Ci-
juela. Agora temos diante de nós um grande desa-
fio. Oramos ao Senhor para que em 2014 seus pla-
nos sejam cumpridos e sua graça seja derramada 
sobre o povo da Espanha e muitos cheguem ao 
conhecimento de Deus. 
 Temos grandes sonhos para este ano que está 
iniciando e contamos com vosso apoio e com vos-
sas orações. 
Vejam algumas das atividades que faremos: 

 

Começamos 2014 cheio de novos desafios 

Conferencia Missionária 
Como temos feito nos últimos 

anos, seguiremos ensinando a 
igreja investir e fazer a obra mis-

sionária. 

Ordenação do Pastor  

Marcos Ângulo 
Depois de um ano a frente da 
igreja de Cijuela vamos ordenar 

ao ministério nosso primeiro pas-

tor espanhol. 

Grupos de discipulado 
Seguimos dando muita impor-

tância ao trabalho de discipula-

do, tanto em grupo como indivi-
dual. 

Janta das Nações 
Uma atividade evangelística que 
tem produzido bons fruto nestes 

últimos anos 

Inicio de uma nova  

Congregação 
Desejamos com a graça de Deus 

dar inicio a mais uma congrega-

ção em outra cidade que ainda 

não tenha nenhuma igreja evan-
gélica. 

 Missão Avante - Brasil — Banco BRADESCO: 
 Ag. 2619-0   C.Corrente: 11642– 4  
 Colocar sempre 0,03 centavos é nosso código, é muito importan-
te o código.  Depositar antes do dia 25 de cada mês. Pode comu-
nicar a missão no Tel. 011xx 44383940  

España:  -  Conta Nova  -Caja Rural de Granada 

Banco     -      Oficina     -   DC       -    Cuenta 

3032       /   0118       /   03    /   5707737010 

Ofertas missionárias 

Faremos também: 
Nossa 2ª conferencia teológica, um 
retiro com as igrejas, encontros com 

casais, conferencia para jovens, etc... 

Para todas estas atividades e outras 

mais necessitamos tua oração.  

Juntos veremos grandes coisas para 

a Gloria de nosso Deus. 


